
Wymagania na ocenę: 
 

 niedostateczną: 
otrzymują uczniowie, którzy nie spełnili wymagań na stopień dopuszczający 
 

dopuszczającą otrzymują uczniowie, którzy: 
 - podejmują niektóre zadania (m.in.. komponowania, skalowania, szkicowania, studiowania z 

natury i tworzenia z wyobraźni ale w sposób niewystarczający 
- ich praca nie odpowiada w pełni postawionym wymaganiom 

- stosują się tylko do nielicznych uwag nauczyciela 
- w niewielkim stopniu rozwijają się plastycznie 
-w bardzo małym zakresie wykonują samodzielne prace domowe 
- w ciągu roku szkolnego wykonują przynajmniej 20 prac w formacie wymaganym programem 

(łącznie ze szkicami) 
 
 

 dostateczną otrzymują uczniowie, którzy: 
- podejmują prawie wszystkie zadania,(m.in.. komponowania, skalowania, szkicowania, 

studiowania z natury i tworzenia za pomocą prostych zestawień lini i plam walorowych, 

konstrukcja brył, geometryzacja formy) 
-w ich pracach zrealizowane są niektóre z założonych celów, 
- w zasadzie stosują się do uwag nauczyciela, 

- widoczne są szanse na rozwój, 
- pracują samodzielnie w domu, ale w podstawowym tylko zakresie realizują zadania domowe 
- w ciągu roku szkolnego wykonują przynajmniej 30 prac w formacie wymaganym programem 

łącznie ze szkicami) 
 

 dobrą otrzymują uczniowie, którzy; 
-podejmują zawsze zadania,(m.in.. komponowania, skalowania, szkicowania, studiowania z natury, 

dążenia do indywidualizacji wypowiedzi plastycznej, umiejętności syntezy i analizy formy) 

-stosują się do wszystkich uwag nauczyciela i potrafią z nich korzystać w sposób kreatywny, 
- powierzone im zadania wykonują prawie samodzielnie 

-ich prace są na dobrym poziomie, 
-pracują samodzielnie w domu, wzbogacając swój język plastyczny, 
-poziom ich prac pozwala na pierwsze wystawy w pracowni, 

- w ciągu roku szkolnego wykonują przynajmniej 40 prac w formacie wymaganym programem 
 

 bardzo dobrą otrzymują uczniowie którzy: 

-zawsze podejmują zadania ,(m.in.. komponowania, skalowania, szkicowania, studiowania z natury, 

budowania indywidualnego  języka, rozbudowanej skali walorowej, przestrzeni i głębi w rysunku i 

malarstwie, sprawnego operowania kreską i plamą, wykorzystania różnego sposobu oświetlenia) 

-ich prace w pełni odpowiadają założonym celom, 
- powierzone zadania wykonują samodzielnie, 
ich prace mają pewne walory artystyczne, 
- ich prace pokazywane są w ciągu roku na wystawach w szkole i na zewnątrz 

-w ciągu roku szkolnego wykonują ponad 50 prac w formacie wymaganym programem (łącznie ze 

szkicami) 
 

celującą otrzymują uczniowie, którzy: 
- samodzielnie realizują zadania (m.in.. komponowania, skalowania, szkicowania, studiowania z 

natury, budowania indywidualnego bogatego języka, pełnej skali walorowej, przestrzeni i głębi w 

rysunku i malarstwie, celnego operowania kreską i plamą, wykorzystania różnego sposobu 



oświetlenia) 
 

- ich prace w pełni odpowiadają założonym celom i mają szczególne walory artystyczne, 
-przejawiają szczególną inwencję twórczą 
-są bardzo pracowici i aktywni twórczo również poza pracownią 
- ich prace pokazywane są w ciągu roku na wystawach,  

- aktywnie uczestniczą w ogólnopolskich przeglądach i plenerach organizowanych przez szkołę, 

Centrum Edukacji Artystyczneji placówki szkolnictwa artystycznego 
- wykonują w roku szkolnym ponad 60 prac wymaganego formatu (łącznie ze szkicami) 
- osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych poza szkołą, ze szczególnym 

uwzględnieniem udziału w konkursach organizowanych przez CEA i szkolnictwo artystyczne 
 


